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RESUMO

A leitura originalmente poderia ser um ato de prazer, especialmente para crianças e jovens. No entanto, no mundo acelerado da atualidade, com 
muitos atrativos, sobretudo virtuais, o livro muitas vezes fica em segundo plano. Na edição de 2015 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que 
objetivou avaliar o comportamento leitor do brasileiro, quando o assunto é o que a pessoa gosta de fazer no tempo livre, a leitura figurou em 
décimo lugar. Este panorama indica necessidade de estudos sobre a utilização de textos literários na escola, considerando-se a experiência de 
leitura literária em seu caráter polissêmico e humanizador, permitindo a produção de sentidos para a formação do leitor. Tais aspectos mostram 
a relevância da construção de significados acerca da leitura literária, tema dessa pesquisa. Seu objetivo foi investigar representações sociais de 
leitura literária por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que frequentam aulas de Literatura. As trocas comunicativas entre esses sujeitos 
podem oportunizar a construção de um conhecimento do senso comum sobre o tema investigado, o que justifica a fundamentação do estudo na 
teoria moscoviciana das representações sociais. A pesquisa, de caráter qualitativo, realizou-se em uma instituição federal, situada na cidade do 
Rio de Janeiro, onde há mediação da leitura literária de acordo com os pressupostos da Literatura. Para coleta de dados adotou-se o grupo focal 
que, em concordância com a Teoria das Representações Sociais, pode provocar a manifestação de emoções, de conteúdos cognitivos e 
ideológicos, por meio da interação do grupo. Os 23 sujeitos do 5º. ano do Ensino Fundamental que aceitaram participar, com idade entre 10 e 13 
anos, foram distribuídos em dois grupos de oito meninos e um grupo de sete meninas. Nos três grupos focais foram utilizados materiais 
audiovisuais, livros de literatura, atividade de dramatização e jogos lúdicos, mobilizando as interações verbais sobre o tema, com duração 
aproximada de 50 minutos para cada grupo. As gravações dos grupos focais foram transcritas e o material foi analisado com apoio da técnica de 
análise de conteúdo, com inferência de categorias e subcategorias. O registro das interações originou a classificação de unidades de contexto em 
quatro temas, expostos a seguir com uma fala significativa de cada um: 1-Impressões sobre a leitura: “Eu gosto muito dessas histórias porque a 
gente aprende outras coisas novas, histórias novas, e é bom também porque um dia a gente pode repassar essas histórias para os nossos 
familiares, filhos, alunos... talvez”; 2- Lembranças sobre as histórias: “Eu fui procurar uma que é do Nordeste, só não lembro o nome. Lá do 
Nordeste, eu queria saber mais da história”; 3- Práticas pedagógicas: “Eu sinto felicidade que essa aula é muito legal, a gente ouve histórias, a 
gente faz teatro, a gente desenha, a gente faz muitas atividades legais”; 4- Ausência dessa atividade: “Eu ia ficar muito chateado que eu gosto 
muito da aula de Literatura. Eu gosto das brincadeiras, eu gosto das histórias, eu gosto dos trabalhos”. A análise expõe uma representação social 
da leitura literária ainda em formação. Nesse contexto em que os sujeitos têm contato frequente com o objeto de representação no âmbito de 
uma proposta pedagógica, de modo geral a leitura literária se expressou como algo positivo e prazeroso. A pesquisa revelou a leitura literária 
como um objeto de pertencimento para essas crianças e pode contribuir para a ampliação dessa prática social de leitura em outros contextos 
escolares. Aponta a relevância para novos estudos sobre representações sociais com crianças, para elucidar aspectos significativos da formação 
leitora.
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